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 بسم هللا الرحمن الرحيم.
 أما بعد:بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى هللا وسلم على ن ،الحمد هلل رب العالمين

 وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: ،- تعالىرحمه هللا-قال اإلمام عبد الغني المقدسي 
 الوصايا باب:

ما حق امرئ مسلم ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر 
ما مرت علي ليلة منذ "قال ابن عمر:  :زاد مسلم ((يبيت ليلتين إال ووصيته مكتوبة عنده له شيء يوصي فيه
 ."وصيتي  عنديو إال  يقول ذلك -صلى هللا عليه وسلم-سمعت رسول هللا 

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 وغير ذلك باب: الوصايا

 خاص لما يضم مسائ  وفطصول غالبًا. طصلحا  عدد هل  العمم لو عر في االالباب 
 -لذه الدغمة. ترى لذه موسيقى يا إخوان، في فتوى من المجدة الدائمة بتحريم ذلك، فحا بد هن تغير مث -

واألطص  في الباب هده ما يدخ  ويخرج معه، والعر  الخاص عدد هل  العمم هن الباب لما يضم فطصول ومسائ  
وليس من باب  ،في كتب الحديث يضم هحاديث تشتم  عمى مسائ ، ولو حقيقة عرفية عدد هل  العمم ،غالباً 

 المجاز كما يقوله كثير من الشرا .
جمع ضحية ولدية، ويراد بالوطصية ما يخرجه اإلدسان من ماله تبرعًا  لهدايالضحايا واالوطصايا: جمع وطصية، كا

وحكم الوطصية تخالف حكم الوقف باعتبار هن الوقف ال بد هن يكون مدجزًا، ال  ،بالثمث فما دون  -ج  وعحا-هلل 
 ون كما سيأتي.بالثمث فما د وهما الوطصية فحا تثبت إال بالموتيحق لطصاحبه هن يتطصر  فيه إذا عقده، 

لمموطصي هن يزيد ويدقص حتى تمزم فإذا لزمت الوطصية بالموت فحا يجوز تغييرلا إال إذا اشتممت عمى جدف 
فيجوز تعديمها، ب  يتعين تعديمها عمى مقتضى الشرع؛ ألن الجدف والحيف والمي  يخالف الهد  الشرعي من 

كثيرة تتعمق بهذين البابين، محمها كتب الفقه،  شرعية الوطصية، وق  مث  لذا في الوقف، ولداك مسائ  وفروع
 عب الكحام عن ك  مسائ  لذا الباب.والوقت ال يستو 

 .-إن شاء هللا تعالى-ألن الباب اشتم  عمى مسائ  هخرى، يأتي بيادها في شر  هحاديثها  "وغير ذلك"
ما ))قال:  - عليه وسلمصلى هللا-أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر " الحديث األول:

يعدي ليس من حقه  ))ما حق((، ((يبيت ليلتين إال ووصيته مكتوبة عنده حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه



المراد بالحق  هنفدل عمى ))ال يح  المرئ مسمم(( هن يفرط في لذا الشأن، ولذا جاء في بعض الروايات: 
هما غير  ((له شيء يوصي فيه))ما حق امرئ مسلم  ة األخرى لي  الروايالمذكور الذي ال يجوز التفريط فيه، بد

المسمم وقد فرط بألم المهمات الذي لو اإلسحام، ال يلالب بمث  لذا في الدديا، هما في اآلخرة فهو مخالب 
 عةبجميع الفروع كمخالبته باألطص ؛ ألن القول المحقق عدد هل  العمم والمرجح هن الكافر مخالب بفروع الشري

فذكروا  [( سورة المدثر22 - 24)]َوَلْم َنُك ُنْطِعُم اْلِمْسِكيَن{ * َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِ ينَ * َلَكُكْم ِفي َسَقرَ }َما سَ 
، الجمهور عمى هن الكافر مخالب، لكن ال يخالب بها في الدديا قب  هن يسمم، وال تطصح مده لو فعمها اً فروع

ما دفعه ذلك؛  ولو غير مسمم في هعمال البر وفي رعاية اليتامى والمساكين ميع مالهقب  اإلسحام، ولو هوطصى بج
فالكافر ال يقب  مده  [( سورة التوبة42)] }َوَما َمَنَعُهْم َأن ُتْقَبَل ِمْنُهْم َنَفَقاُتُهْم ِإالَّ َأنَُّهْم َكَفُروْا{ ألده لم يأِت بشرلها

الملعم بن عدي وغيره من المشركين الذين كادت  -والسحامعميه الطصحاة -ما يؤديه عمى كفره، وقد ذكر الدبي 
حسادها إلى الداس، لكن ذكر هدها  ؛ ألده لم يق  يوم من األيام: ال تدفعهلهم هعمال، هعمال خيرية، يتعدى دفعها وا 

ن خو هرب اغفر لي خليئتي يوم الدين، ما يدفع لب ، ولذا المخالبة بمث  لذا عمى المرء المسمم، وهما الكافر وا 
بها في اآلخرة، وعذب بسببها زيادة عمى ما يعذب به من هج  اإليمان، إال هده ال يخالب بفعمها، وال يؤمر به، 

 وال يلالب به.
ألن الغالب  ئق الرجال، لكن التعبير بمث  لذاوفي حكمه المرهة مسممة؛ ألن الدساء شقا ))ما حق امرئ مسلم((

ال  رجالهن األموال إدما تكون بيد ال لو وجدت امرهة مسممة توجه إليها مث  لذا الخلاب؛ ألن الدساء شقائق وا 
 الرجال، والتكميف واحد.

كذلك  ((يبيت)) وطصف لشيء ))يوصي فيه(( وطصف ثادي ))له شيء((وطصف هول ))ما حق امرئ مسلم(( 
ذه دكرة في سياق الدفي، فتلمق عمى هددى شيء تتداوله ل ))ما حق امرئ مسلم له شيء((وطصف ثالث، 

والواجب مخطصوص عدد هل  العمم ))ال يح  المرئ مسمم(( الكممة، لكن عرفدا هن السياق سياق إيجاب، بدلي : 
يجب عميه هن يوطصي بها، ويجب عميه هن يثبتها؛ لئحا  كان عميه حقوق واجبة، عميه ديون  بأي شيء؟ بما إذا

لا، ولي مقدمة عمى اإلرث، ومقدمة عمى اؤ يون يجب وفيؤدي التفريط في كتابتها إلى ضياعها عمى هلمها، والد
الوطصية؛ ألن الحقوق المتعمقة بالتركة خمسة: األول: مؤودة التجهيز، عدده كفن، عدده حدوط، عدده ماء يغس  

وهللا يباع الكفن  :فيه، في هجرة لمغاس ، هجرة لمن يحفر القبر، لذا مقدم عمى ك  هحد حتى الديون، ما يقال
 دة التجهيز مقدمة عمى ك  الحقوق.ويسدد ديوده ال، مؤو 

ي التركة بعين المتعمقة الحقوق : لثاديا ، متعمق بهذا البيت، فالدين المتعمق بهذه العين مقدم رلنالتي بها  ن و كالدَّ
 كالكفارات. -ج  وعحا-عمى غيره من الديون، الديون الملمقة التي ليس فيها رلن، ومدها حقوق هللا 

، خمسة الحقوق، الحقوق خمسة، فتجب الوطصية إذا اإلرثوالحق األخير: ى اإلرث، ، مقدم عمالوطصاياالرابع: 
كان بذمته دين، إذا كان في عهدته وديعة وهمادة، ال بد هن يبين، ول  يبين ك  شيء؟ يعدي حتى ما تعار  

ليسيرة تعار  الداس عمى مسارعة الوفاء به، يعدي تعار  الداس عمى هدهم ال يسجمون األمور اليسيرة، األمور ا
من المخبز من كذا  ،ما يقترضه من البقالة دها تسدد، يعدي ل  يكتب في وطصيتهالداس عمى عدم تسجيمها؛ أل

من كذا؟ ما يحتاج لذا، لذا تعار  الداس عمى المسارعة بسداده، هما الديون التي تستحق الكتابة ألن قوله: 



لذا الكحام فيمن عميه الديون التي تجب كتابتها، وق   المال الذي يوطصى مده، لكن لذا ))له شيء يوصي فيه((
مث  لذا في الحقوق األخرى، يجب عمى اإلدسان هن يسج  ويكتب ك  ما يخشى دسياده مما له هثر في ديده هو 

هو سدة هو سدتين وقع مده لمقة، عميه هن يسجمها،  ثم بعد مضي شهر هو شهرينفي ددياه، يعدي شخص تزوج 
وبعد عشرين ثادية وقع لمقة ثالثة، خحاص تبين امرهته،  وقع لمقة ثادية يدسى األولى، ن سدةبعد عشرين ثحاثي

إذا دسي األولى يمكن يعاشر زوجته ولي بائدة، فمث  لذه األمور ال بد من تسجيمها، وعمى اإلدسان هن يحرص 
 عمى إبراء ذمته، والدين شأده عظيم، فحا بد من تسجيمه.

لذا الكتاب عارية لفحان،  :عارية، وقع بأيديدا كتب كثيرة ألداس ماتوا، وتجد يكتبعددك كتاب لزميمك هدت 
لماذا؟ ألده لو لم يكتب لذا وتوفي باعوه الورثة وهكموا ثمده، لكن من يثبت هن لذا الكتاب لفحان هو عحان إال 

 بالكتابة، ثم بعد ذلك فحان يتعمق برقبتك يوم القيامة، فاحرص عمى إبراء ذمتك.
بعض الداس يخا  من لذا الكحام، يخا  من مث  لذا  ))له شيء يوصي فيه(( ........ره لذا الحديثدق

قطصة واقعة، دذكر قطصة واقعة، شخص كتب وطصيته قره لذا الوطصية والموت، الكحام؛ ألن لداك اقتران بين 
ص، معداه هن الموت تقمب يبي يدام، قال: موطصي هدا خحا الوطصية، ووضعها تحت وسادته، تقمبالحديث وكتب 

جاء، ما استلاع هن يدم حتى مزق الوطصية، لكن يا هخي ويش العقول المي تتطصور مث  لذا التطصور؟ ألده 
يكتب في طصيغة الوطصية كحام متوارث عن السمف: لذا ما هوطصى به فحان ابن فحان ابن فحان الحر البالغ 

كون بهذه الطصيغة، يكون عددك آخره، لكن ما يمزم هن ت إلى ..المكمف الرشيد، دعم، بعدما شهد هن ال إال إله هللا
وتسج  فيه الذي لك والذي عميك لذا الواجب، لذا بالدسبة لمواجب، وتجع  طصفحة من لذا الدفتر لما  دفتر

يستحب هن يدفذ فيه جزء من مالك بعد وفاتك ولذه وطصية، ال يمزم هن تكون باألسموب المتوارث الذي يخافه 
ما دخ  عيده الدوم حتى مزق لذه الوطصية؛ ألده ويش يفهم؟ يفهم اقتران الوطصية بالموت، ما  قال:بعض الداس، 

هللا ما مرت علي  "فويمزم يا هخي، ولذلك الطصحابة لما كادوا يسارعون إلى الخيرات، ماذا طصار البن عمر؟ 
لي ليلة منذ سمعت رسول ما مرت ع" المؤتسي المبادر المسارع المسابقابن عمر لذا الطصحابي المقتدي  "ليلة
لكن عمى المسمم هن يهتم بحقوق العباد؛ ألدها مبدية  "إال ووصيتي عندي يقول ذلك -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

عمى المشاحة، هما كوده عدده مال ويوطصي بأعمال البر والخير لذا ملموب، وجاء الحث عميه من قب  الشارع، 
 رتهن به، مرتهن بديده.لكن هلم من ذلك ما يجب في ذمته، ولو م

وك  لذا يدل عمى  ))ليمتين هو ثحاثة((وفي رواية: ))ليمة(( وفي رواية:  ((ليلتينيبيت  ))له شيء يوصي فيه
))ال تح  المرهة تؤمن باهلل هن تسافر  كما جاء في سفر المرهة بدون محرمالمسارعة، وهن الوقت ال مفهوم له، 

، ك  لذا يدل عمى هن العدد ال مفهوم له، وهن الوطصف المؤثر لو السفر يومين، وجاء ثحاثة،جاء  مسافة يوم((
 وليس المقطصود الحد. ولدا الملموب المسارعة بالوطصية

ما حق امرئ مسلم له ))الوطصية واجبة لموالدين واألقربين ثم دسخت بالمواريث، كادت و  ((فيه ))له شيء يوصي
وما  الواجب بالدسبة لما يجب في ذمته وعرفدا هن ((ندهليلتين إال ووصيته مكتوبة عيبيت  شيء يوصي فيه

ليب األول من خرجه؟ الكحام األول الذي قب : " زاد مسلميستحب له يكون حكم الوطصية مستحب " عدا ذلك مما
 زاد مسمم؟ 



 ...طالب:.....
، وقد يزيد من البخاري ومسمم، لذا شرط المؤلف ،متفق عميه، لذا األطص  في شرط الكتاب هده من الطصحيحين

 هو من هفراد مسمم ما يحتاج إليه. ،من هفراد البخاري 
كيف ما مرت عميك ليمة؟  ))ليمتين((ليب والرسول يقول: " ما مرت علي ليلةفو هللا "قال ابن عمر:  زاد مسلم:"

يه صلى هللا عل-منذ سمعت رسول هللا ما مرت علي ليلة " ر هن المقطصود المسارعة والمبادرةدعم فهم ابن عم
 كتب ما يجب وما يدبغي. "إال ووصيتي عندي يقول ذلك -وسلم

فكان بعد ذلك ال يدام من المي  إال  ))دعم الرج  عبد هللا لو كان يقوم من المي ((ابن عمر له مواقف من لذا 
 قميحًا.

إذا هطصبحت قال عبد هللا: " ))كن في الدديا كأدك غريب هو عابر سبي ((: -عميه الطصحاة والسحام-وقال الدبي 
ذا همسيت فحا تدتظر الطصبا " كمها مبادرات من ابن عمر  ، -وهرضاه رضي هللا عده-فحا تدتظر المساء، وا 

 :ال تقول ال يا هخيوالدوالي المغمظة وما كأن األمر يعديه،  ،والمسمم يسمع قال هللا وقال رسوله، األوامر المؤكدة
ى في قطصص الماضين ليس المقطصود األمم السابقة، وليس وهللا المقطصود عاد وثمود، ال، المقطصود هدت، حت

}َلَقْد  ال، مضى القوم ولم يرد به سواداالمراد من سياقها المتعة، ال، ما لو المقطصود هدك تتسمى بها، و المقطصود 
ُْوِلي اأَلْلَباِب{ هدها تقره لمبركة  ما لي المسألة تذكر الدطصوص عمى [( سورة يوسف111)] َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة ألِ 

كما يفعمه بعض متعطصبي المذالب، بعض متعطصبي المذالب يجعمون الدساتير هقوال األئمة، وهما الدطصوص من 
وُه{ ره لمبركة، لذا الكحام ليس بطصحيحالكتاب والسدة تق  لمن؟ [( سورة الدساء45)] }َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ

 ..طالب:.....
قد يرجع  دعمد االختحا ، هما وهللا القول الفطص  في قول فحان هو عحان لذا ما لو بطصحيح، دعم، لدا يرد عد

 عدد من ال يدرك ذلك. وفحان لبيان قول هللا وقول رسولهإلى فحان 
، لكن ل  مدا هحد الميمة بيكتب وطصيته ..لذاو ليب  "منذ سمعتما مرت علي ليلة " يقسم "وهللا"قال عبد هللا: 
وقرهداه،  ،القموب رادت عميها الذدوب، ودسمع الكحام، وسمعداه ..، سبحان هللا العظيم!م؟ ترى مابعد لذا الكحا
لى اآلن ما سويدا شيء، دعم المي عدده وفي ذمته مال ال يجوز له هن يفرط بحال، وشرحداه، وش   ر  لدا، وا 

رفض هن  -الطصحاة والسحامعميه -خحاص في ذمتك حقوق سجمها يا هخي؛ ألن لذا الدين شأده عظيم، الدبي 
سج  يا هخي، الذي عميك احرص عميه،  ترى ما تعادل ريال ثحاثة درالم،يطصمي عمى من في ذمته ثحاثة درالم، 

ج  -تعفو عده، فاهلل  والذي لك األمر إليك، إن بديت همرك عمى المسامحة، وقمت: المستليع يؤدي وغيره
بما يرضيك، لكن الحقوق التي بذمتك ولو قمت سج ، لكن ما  -ج  وعحا-هحق بالعفو، وهبشر من هللا  -وعحا

شهر  ده به المرض شيئًا فشيئًا فشيئًا،تظدون هن اإلدسان ال بد هن يمر بمراح  يبي تدري متى يفجأك الوقت، يعد
هثث وال سكن، يح، كم شخص عمر وال سكن، فرش و ، ما لو بطصحله.. شهرين ثحاثة، ثم يدخ  العداية، ويأخذ

األمر ليس مس بعد طصحاة الفجر تطصب له القهوة ومكاده، مما ذكر: تزوج بالمي  وج؟ لذا كثير ترى، رويش يطصي
دتطصور هددا ال بد دمر بمراح  مر بها من سمعدا، مرض شيئًا فشيئًا، ال، ال ما لو ......... ببعيد يعدي، 

عحاء كممة هللا تكفر إل في سبي  هللا، والشهادة ؛ لئحا يتعمق به الداسفميحرص اإلدسان عمى إبراء ذمته بطصحيح،



 ،لكن تكفر جميع الذدوب إال الدين، فالدين شأده عظيم -المعرو  الشرك ما يدخ  في لذا-ك  الذدوب 
في ذمتي لفحان ابن فحان، ولحاب العمم يتداولون  ، إذا لم يستلع يسج :فميحرص اإلدسان عمى المبادرة بوفائه

ذا تب عمى كتابه: هن لذا الكتاب عارية عددي، اكتب بقمم يمكن مسحهالداس ما يرضى هن تكالكتب، بعض  ، وا 
خشيت من ورثتك هدهم يمسحده؛ ألده يمسح الكحام، بعض الداس يتطصر ، وجاء بعض الكتب تمسح األختام، 

 يبيعوده. ،وقف هلل تعالى ثم يمسحوده
 حرص عمى إبراء ذمتك بأي وسيمة ترالا دافعة، دعم.اعمى ك  حال 

يعودني عام  -صلى هللا عليه وسلم-قال: جاءني رسول هللا  -رضي هللا عنه-عد بن أبي وقاص عن سو 
قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، وال يرثني إال  وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول هللامن  حجة الوداع

الثلث، ))قلت: فالثلث؟ قال:  ((ال))يا رسول هللا؟ قال:  قلت: فالشطر ((ال))ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: 
نك لن تنفق نفقة تبتغي  كثير، إنك إن تذر ورثـتك أغنياء والثلث خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وا 

قال:  ؟أخلف بعد أصحابي يا رسول هللا قال: فقلت: ((امرأتك بها وجه هللا إال أجرت بها، حتى ما تجعل في في ِ 
إال ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك  تبتغي به وجه هللا إنك لن تخلف فتعمل عملا ))

أقوام، ويضر بك آخرون، اللهم أمض ألصحابي هجرتهم، وال تردهم على أعقباهم، لكن البائس سعد بن 
 .((أن مات بمكة -صلى هللا عليه وسلم-خولة، يرثي له رسول هللا 

 يث الثادي:في الحد -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 .هحد العشرة المبشرين بالجدة" عن سعد بن أبي وقاص"

 سعععععععيد وسعععععععد وابععععععن عععععععو  ولمحععععععة 
 

 وعععععععععععععامر فهععععععععععععر والزبيععععععععععععر الممععععععععععععد    
 

بشرين بالجدة، وسيرته وهخباره ولذا مدهم، من العشرة، يعدي ما بعد األربعة ذكر الستة، ولذا مدهم، من العشرة الم
ه في الجهاد معرو  هيضًا، والرج  مرض في حجة الوداع، واشتد ؤه وغداؤ ن معرو ، وبحاواعتزاله لمفت ومداقبه

وهخبره؛ ألده عمه هن يخمف، وقد خمف بعد  -عميه الطصحاة والسحام-فعاده الدبي  ،به الوجع فخشي هن يموت
ضرر به هكثر من هربعين سدة، وادتفع به هقوام، وادتفعت به األمة، في الفتو ، وت -عميه الطصحاة والسحام-الدبي 

 مداقبه في كتب الطصحابة موجودة.و آخرون من لوائف الكفر، 
يعودني عام حجة  -صلى هللا عليه وسلم-قال: جاءني رسول هللا  -رضي هللا عنه- "عن سعد بن أبي وقاص

يعود المرضى، وقد جاء الحث عمى ذلك، وهن عيادة  -عميه الطصحاة والسحام-اإلمام األعظم، الرسول  "الوداع
دق   ،هن عيادة المريض سدة، اإلجماع -رحمه هللا تعالى-من حقوق المسمم عمى هخيه، ودق  الدووي المريض 

يقول: باب وجوب عيادة المريض،  -رحمه هللا تعالى-اإلجماع عمى هن عيادة المريض سدة، واإلمام البخاري 
ها، والدووي دق  اإلجماع عمى تجب عيادة المريض، لكن ل  تمزم ك  هحد؟ ال، إدما عيادة المريض جاء األمر ب

إذا دق  اإلجماع عمى هن  وجوب عيادة المريض؟ يعدي إذا قالباب  :هدها سدة، فه  يخفى عميه ترجمة البخاري 
: باب وجوب طصحاة الكسو ، دقول: قد يذل  عن مسدد   سدة، مع قول هبي عوادة في طصحيحهطصحاة الكسو 

ماذا يتذكر إذا  ؟يتذكر هين ؟ إذا غف  عن طصحيح البخاري لبخاري هبي عوادة، لكن ل  يذل  عما في طصحيح ا
غف  عن طصحيح البخاري؟ وال دتطصور هن مث  الدووي، مث  من يدتسب إلى العمم، هو كثير ممن يدتسب إلى 



العمم في لذه العطصور قد يخفى عميه بعض البدليات، ولذا خم  في التحطصي ، تجد لالب العمم يعدى باألجزاء 
ت له هددى عداية في طصحيح البخاري، لذا خم  في المدهجية، جزء بي بي، وجزء هلف ديدار، والمشيخات، وليس

وجزء كذا، ومشيخة فحان، ومشيخة عحان، ويهتمون بها لحاب العمم، ويتركون طصحيح البخاري، وهمثال طصحيح 
لتامة الفائقة، وال دقتطصر البخاري، يعدي ما بعد القرآن إال طصحيح البخاري، فعميدا هن دعدى به، ودوليه العداية ا

عمى المختطصرات، كم فات من عمم عظيم وخير عمى من يعتدي بالمختطصرات، ويترك األطصول، تقره تحفظ 
وجوب عيادة المريض، الذي لو فقه هل  الحديث،  :مختطصر البخاري، لكن ما يمر بك مث  لذا الحكم باب
البخاري، فيقول: باب وجوب عيادة المريض، والرسول تراجم البخاري لي فقه هل  الحديث، إمام الطصدعة اإلمام 

األسوة والقدوة زار، زار المرضى الشريف والوضيع، ب  زار غير المسممين، زار  -عميه الطصحاة والسحام-
، ومدا من يعود المرضى، يتردد عمى المستشفيات لمبًا -ج  وعحا-اليهودي، واستغ  الزيارة في الدعوة إلى هللا 

يابًا يدظر من المدكرات ما يتكمم بكممة، لذا همر ال بد -ج  وعحا-من هللا  لألجر والثواب ، وفي لريقه ذلابًا وا 
هن دتدبه له، وليس معدى لذا هددا يا فحان يا عحان، ال، ال بالرفق والمين، بالكممة الليبة، وتبره ذمتك، ويدفع هللا 

عن لذه األعمال،  ء يعدي يدبئ عن هدك ليست براض  به كحام يدتفع به الخمق، بالرفق والمين مجرد إشارة هو شي
جع  المدكرات تستشري وتزيد، وك  يوم لالع لدا مطصيبة بسببها، فعيادة عمى السكوت لذا الذي  هما التوالؤ

 المريض سدة.
ى لما دخ  السجن واحتاجوا إليه، تركهم دعالم إل -عميه السحام-هيضًا استغحال الوضع، والظر ، يوسف 

حسب موقعه، وال يتطصور اإلدسان هن األمة ليست بحاجة إليه،  كذا يدبغي هن يكون ك  مسمم داعيةول التوحيد،
مواعيد بحاجة إليك، الحظت شيء ق  كممة ليبة، مواعيد، الداس كمها المي يبون  األمة بحاجة إليك، هدت تعلي

، لو لم -إن شاء هللا-ء ويقب  لبيب، والمرضى كمهم بحاجة إليه، والمريض مث  الغريق بس تممي عميه إمحا
 يكن في ذلك إال إبراء الذمة.

ر يدركها الداس كمهم من داعية، شيخ، قاضي، عالم، ك  في موقعه، عامي، لداك همو  ،معمم مع لحابه
ج  -فدفعه هللا  ،لما زار اليهودي عرض عميه اإلسحام -عميه الطصحاة والسحام-يؤدي ما عميه، فالدبي  المدكرات

 فأسمم. -عميه الطصحاة والسحام-ارة الدبي بزي -وعحا
عميه الطصحاة -في هواخر هيامه يعودني في عام حجة الوداع"  -صلى هللا عليه وسلم- "جاءني رسول هللا

ال  عيخبر، فاإلخبار عن الوجع ب  عن شدة الوج" من وجع اشتد بي"مكث بعدلا ثحاثة هشهر وهيام  -والسحام
ال بأس، ولذا ال يدافي الطصبر،  دون جزع، ودون تسخط، ودون تشكي خباريدافي الطصبر، إذا كان لمجرد اإل

ولذا هيضًا إخبار بأده بمغ الوجع " ، فقلت: يا رسول هللا، قد بلغ بي من الوجع ما ترى "من وجع اشتد بييقول: 
ب من األسماء الستة هو الخمسة، تعر  (ذو)طصاحب مال، " وأنا ذو مال"مبمغه، حتى هده خشي من الموت، 

 مضا  ومال مضا  إليه. (ذو)بالحرو ، ولي لدا خبر مرفوع بالواو، 
يعدي البدت لذه يكفيها الثمث، والباقي يتطصدق به، " أفأتصدق بثلثي مالي؟" بدت واحدة" وال يرثني إال ابنة"
لذه ليب لو هدجزه، هدجز الثمث، الثمثين هخرجه من عهدته، لكده في  "((ال))قال:  "أفأتصدق بثلثي مالي؟"

الحالة مريض، هما في حال الطصحة له هن يتطصدق، والخحا  في الشخص الذي يريد هن يتطصدق بجميع ماله، 



، فإن كان عدده من اليقين والثبات والطصبر والتحم  مث  ما عدد -وهرضاه رضي هللا عده-وقد فع  ذلك هبو بكر 
ال فحا، إن كان يبي يتطصدق بجميع ماله، وي لذا  عالة عمى الداس يتكففهم ويسألهم جمسهبي بكر يجوز له ذلك وا 

 ال.
يعدي  يا رسول هللا؟ قلت: فالشطر ))ال((قال: " ي ويترك الثمث الثالث لهذه البدتيعد "أفأتصدق بثلثي مالي؟"

زال يزيده حتى  وما ))العشر((: وفي رواية قال "((الثلث، والثلث كثير))قلت: فالثلث؟ قال:  ((ال))قال: " الدطصف
والثمث كثير، في مث  لذا هحيادًا يأتي اإلدسان عدده الرغبة الشديدة في الخير، فمث  لذا يبده به من  ثبمغ الثم

هو يقال له: هبو  لمث  لذا الثمث كثير :األددى، لكن بعض الداس مدطصر ، عدده المحايين والمميارات، ول  يقال
حوال الداس وهوضاعهم، شخص شحيح الدطصوص الشرعية تأتي بهذا ولذا عحاج أل ؟بكر تطصدق بجميع ماله

ممسك، يقول: يا هخي هبو بكر تطصدق بجميع ماله، وعسى لذا يتطصدق بالعشر، إذا قمت له مث  لذا الكحام، 
لكن شخص مددفع جاب لك همواله كمها، تقول: يا هخي يكفي العشر، واترك مالك لدفسك وورثتك، دعم، 

-مرو ولو مددفع يريد هن يقره القرآن ك  يوم قال له الدبي فالدطصوص الشرعية عحاج، لما جاء عبد هللا بن ع
وا ؤ يكفي مدكم هن تقر  :لكن ل  يحسن هن يقال للحاب العمم ))اقره القرآن في شهر((: -عميه الطصحاة والسحام

القرآن في شهر مع االدطصرا  الذي دحاحظه؟ ال، يقال لهم: إن عثمان يختم في ركعة، وفحان يختم في ك  يوم، 
ألحوال هن لالب العمم يقره القرآن في ثحاث، يقال مث  لذا لمن؟ لممدطصر ، لعمه هن يرعوي، لكن المددفع هق  ا

تقول: ال يا هخي، جزء في يوم تتدبر لذا الجزء هفض  لك من ختمة، فالدطصوص تأتي عحاج ألمراض الداس، 
من دطصوص الوعيد، والعكس فيما إذا كان فالداعية والمعمم والعالم إذا رهى في الداس ادطصرا  وتفريط هورد عميهم 

دطصوص الوعد، واألطص  التوسط، يعدي األطص  هن يدظر إلى لذا مثمما  مفي مجتمع فيه إفراط وغمو، هورد عميه
فراط وتشريد تقره دطصوص الوعد، وهن رحمته  يدظر إلى لذا، لكن في المجتمع المتوسط، هما إذا وجد غمو وا 

ذا وجد مجتمع ث ادي مفرط متسال  مضيع لمواجبات مرتكب لممحرمات، لات دطصوص وسعت ك  شيء، وا 
الوعيد، ومث  لذا فيما إذا جاءك شخص مددفع يخرج من جميع همواله تقول: ال يا هخي، العشر، الثمن، 

 .-عميه الطصحاة والسحام-الخمس، إلى هن تطص  الثمث كثير، حد، كما فع  الدبي 
من هل  العمم  "))الثلث، والثلث كثير((قلت: فالثلث؟ قال:  ))ال((: قال -الدطصف-"قلت: فالشطر يا رسول هللا؟ 

قاعدة يدخمها في جميع هبواب الدين، ليب، الغبن  ))الثمث كثير(( :-عميه الطصحاة والسحام-من هخذ من قوله 
ما  ة،هربعين، دقول: ال، بعد شويإال في األموال، اشتريت سيارة بخمسين هلف، سألت عدها، قالوا: ما تسوى 

فما دوده قمي ، يعدي مفهومه هن ما دون الثمث قمي ، تسوى خمسة وثحاثين، ال،  وطص  الثمث؛ ألن الثمث كثير
غبن لذا، هو سبعة عشر، الثمث، دعم، لو ثحاثة وثحاثين قمدا: الثمث، والثمث كثير، إذن لك الخيار، خيار الغبن، 

، في مسائ  كثيرة يجعمون الثمث حد، في قضايا ..من مدهم من قال: يمسح ثمث الرهس؛ ألن الثمث كثير، ومدهم
متعددة، ومدهم من يقول: ك  باب له ما يخطصه، وهن لذا الثمث كثير في باب الوطصايا، وما عدا ذلك ما جاءت 
قاعدة عامة من الشرع، اشترى سيارة تسوى عشرين هلف بخمسين هلف، فالثمث كثير، دقول: ال، ال يقول شخص 

مث  لذا الكحام، ال، يقول: ذلك يوم التغابن، الدديا ما فيها غبن، الغبن كمه في اآلخرة، دعم،  آخر ال يرى تعميم
ما يجري لذا قاعدة شرعية، والذي يجريه الذي الغبن كمه في اآلخرة، الدديا ما فيها، كمها ما تسوى غبن، يعدي 



 ل  لي قاعدة عامة هدت مدين بمائة هلف لثمث كثير، لكنقاعدة شرعية يستعمموه في هبواب الدين كمها، الثمث وا
والثمث كثير، ما لو بطصحيح، يوجب عميك طصموات وطصيام،  لذه خمسة وثحاثين هكثر من الثمث تقول: خذ

 تطصوم عشرة هيام وتقول: وهللا طصمت الثمث والثمث كثير؟ ال، ال لذا ال يدخ  في مث  لذا هبدًا.
)هن( جاءت بفتح الهمز  ((ثـتك أغنياء خير من أن تذرهم عالةن تذر ور أإنك )) ،))كبير((في بعض الروايات: 

 يسألون الداس بأكفهم يسألون الداس بأكفهم، ((يتكففون الناس)) فقراء ((خير من أن تذرهم عالة))ا وكسرل
نك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه هللا إال أجرت بها حتى ما تجعل في في ِ )) ج  -لذا من فض  هللا  ((امرأتك وا 
هيأتي هحددا شهوته وله فيها " فيها هجر، ب  جع  المذة فيها هجرهن جع  الدفقة الواجبة  ورحمته لألمة -حاوع

جر، فيه ه ))فكذلك الححال((قال: دعم، قال:  ))دعم، هرهيت لو وضعها في حرام هيكون عميه وزر؟((" قال: هجر؟
 .يةددعم، لكن مث  لذا يحتاج إلى 

نك لن تنفق نفقة )) تشتري حميب للفمك فيه  ((امرأتك حتى ما تجعل في في ِ  بها وجه هللا إال أجرت بها تبتغيوا 
هجر، تشتري هددى شيء دفقة ألوالدك فيه هجر، لكن استحضر الدية، وهدك تؤدي بذلك واجب هوجبه هللا عميك، 

يحتاج إلى  يأخذ خبزدية في كوده يدخ  بقالة وال هق  من هن يستحضر اإلدسان الدية العامة، يعدي إذا عزبت ال
دية، لكن هق  األحوال الدية العامة في ميزادية المطصرو  الشهري، وهدت داخ  المح  الكبير تأخذ هغراض لمدة 

لذا ما في شك  الواجب، هما بالدسبة لك  فرد فرد، وهدك تؤدي لذا -ج  وعحا-شهر، تدوي بذلك التقرب إلى هللا 
الداس يجع  يوم وليكن اليوم الذي يستمم فيه المرتب الشهري لقضاء  هن فيه مشقة عمى الداس، دعم، يعدي بعض

وتجري لك األجور  ة،الحوائج، ميزادية الحوائج لهذا الشهر، وهللا خمسة آال  مثحًا ادخ  المح  الكبير بهذه الدي
 إلى مثمه من الشهر الثادي.

نك لن تنفق نفقة تبتغي بها و )) الدية العامة تدفع، ولذلك  ((امرأتك ل في في ِ حتى ما تجع جه هللا إال أجرت بهاوا 
من الدواب، من  ،المزارع إذا زرع يدوي بذلك الخير، وهن يستحضر بذلك وقت الزراعة هن يؤك  مده، من الداس

الليور، ك  لذا فيه هجر، لكن ما يمزم هن يدوي هن ك  ما هك  مده يكتب له هجر، الدية العامة تكفيه، ب  مث  
ق  مث  لذا في ة، األجر رتب عميه ولو ما دوى، و هل  العمم: هن مث  لذا ال يحتاج إلى ديلذا يقول بعض 

الفرس التي يربلها لمجهاد في سبي  هللا، ثم تشرب من الماء يكتب له األجر، ولو لم يقطصد شربها، كما جاء في 
فعميدا هن دري وفض  هللا واسع، ي  هللا، شربها من الماء؛ ألده إدما ربلها في سب الحديث الطصحيح، ولم لم يدوِ 

 .-ج  وعحا-مدا اإلخحاص، وقطصد التقرب إليه  -ج  وعحا-هللا 
لذا من حسن العشرة والتعام ، يعدي تأخذ المقمة وتضعها في فيها، بعض  ))حتى ما تجعل في في  امرأتك((

إذا دخ  البيت مث  اس الداس يأدف من لذا ويتكبر، لكن لذا ال شك هده من العشرة بالمعرو ، وبعض الد
}َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ  في خدمة هلمه -عميه الطصحاة والسحام-ما يريد هحد يتدفس، والدبي  اإلمبرالور
تريد مدك احترام وتقدير مثمما تريد مدها، لي امرهة إدسادة كاممة الحقوق، ويبقى هن  [( سورة البقرة442)] ِباْلَمْعُروِف{

ن المرهة مث  الرج ، ال، هما المعموم بالضرورة من : إعي، ولو القوام عمى من تحت يده، ال دقولالرج  لو الرا 
َجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة{ فض  الجدس عمى الجدس -ج  وعحا-دين اإلسحام هن هللا  لكن ال  [( سورة البقرة442)] }َوِللرِ 

يقول:  -ج  وعحا-خرة مذلمة، ال يا هخي؛ ألن هللا يعدي لذا هدك تستغ  لذه القوامة ولذه الدرجة لتجعمها مس



ك باحترام لك حقوق ولها حقوق، وتريدلا تتعام  مع [( سورة البقرة442)] }َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِف{
 -مارضي هللا عده-مثمك، وابن عباس  وتقدير احترمها وقدرلا لي إدسادة لها حقوق ولها مشاعر ولها دفس

 يقول: "إدي ألتجم  لها كما هحب هن تتجم  لي".
يعدي في فمها، ولذا هيضًا من األسماء الخمسة، هو الستة عمى الخحا  في  ))حتى ما تجعل في في  امرأتك((

 السادس، ولداك مرفوع ذو مال، ولدا في فّي امرهتك.
إال ازددت  تبتغي به وجه هللا نك لن تخلف فتعمل عملا إ))قال:  ؟أخلف بعد أصحابي يا رسول هللا قال: فقلت:"

يعدي السياق ل  يدل عمى هده راغب في البقاء هو راغب في الموت، يعدي كوده يموت في " ((به درجة ورفعة
عميه -لذا ما فيه شك هده بالدسبة له مدقطصة، ولذلك رثى الدبي  -ج  وعحا-الدار التي لاجر مدها، وتركها هلل 

عز -، فكوده يموت فيه وقد تركه هلل -ج  وعحا-ن لذا شيء تركه هلل أل سعد بن خولة؛ -لسحامالطصحاة وا
يبقى ألكم  هن ال يموت فيه، وهن ال يبقى فيه حتى يموت، ولذا لم يترك لممهاجر فرطصة إال ثحاثة هيام، ا -وج 

هو متشو   للول المدة و ل  يعدي لذا هده متش؟" أخلف بعد أصحابي"، فقوله: في البمد الذي لاجر مده
كأن  "((إال ازددت به تبتغي به وجه هللا إنك لن تخلف فتعمل عملا ))قال: " لمموت؟ ويش يدل عميه السياق؟

يسميه، وقوله: هطصحابي، يعدي كأن الرفقة كمهم مشوا وهدا بقيت، يدل عمى هده  -عميه الطصحاة والسحام-الدبي 
عميه الطصحاة -وب يدل عمى هده غير راغب، بدلي  هن الدبي راغب في الحياة هو غير راغب؟ يعدي األسم

لذا تسمية  "((إال ازددت به درجة ورفعة تبتغي به وجه هللا إنك لن تخلف فتعمل عملا )) "فقال: سحاه -والسحام
وفي هيام الفتن والمحن يتمدى هن  ،له، إدك يعدي إذا خمفت تكسب خير، ولذا بعض الداس في مث  لذه الظرو 

ات، ويغبط من مات، دعم يأتي في وقت من األوقات تزداد الفتن والمحن بحيث يخشى اإلدسان عمى ديده، لو م
هبواب الخير مفتوحة، افع   -وهلل الحمد-يمر بطصاحب القبر فيقول: ليتدي مكادك، لكن في مث  لذه األيام 

ظن هن غرسك اكتم ، وهن الجدة الخيرات، اذكر هللا، هق  األحوال الذكر المي ما يكمفك شيء، وهدت اآلن ت
تدتظرك؟ ال يا هخي ال تظن لذا، سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا، وهللا هكبر الباقيات الطصالحات ك  جممة 
شجرة في الجدة، اغرس يا هخي، والجدة قيعان، وجاء في الخبر هن هخوين استشهد هحدلما وبقي اآلخر هربعين 

-فض  من ذلك، لماذا؟ كم طصمى من فرض؟ طصمى مائتين فرض، وطصام، وذكر هللا يوم بعده، فرؤي المتأخر ه
لمي مات خحاص ادقلع عممه، إال إن كان لداك من من العبادات، مث  لذا ما يتيسر ، وهتى بأدواع -ج  وعحا

 األمور التي تجري بعد الموت.
يتمدى لول العمر من  فاإلدسان(( عةإال ازددت به درجة ورف تبتغي به وجه هللا إنك لن تخلف فتعمل عملا ))

هج  إيش؟ زيادة العم ، زيادة الرطصيد، ما يتمدى لول العمر ليبدي العمارات الشالقة، ويكدس األموال اللائمة، 
ب  مئات المحايين، لذه من هج  إيش؟ ترى ما زاد عمى  ،وتزيد هرطصدته في البدوك إلى هن يكسب المحايين

دديا قب  اآلخرة، تدرون لداك داس يراقبون الشاشات لي  دهار، ويش حياتهم العيش عمى الكفا  عذاب في ال
المين، هخذ حبة، ادخفض عدده السكر،  ؟زاد الدوالر هخذ له حبة، ارتفع عدده الضغط، دقص ما هدري إيش ؟لذه

، تعلمت ، ما يأكمون، وال يتمذذون عمى فرش..محايين يداظرودها في الشاشات، ما يستليعون  ؟!لذه حياة لذه
مدافعهم، ومع ذلك وراء لذه الشاشات ال يذكرون هللا إال قميحًا، فاإلدسان يتمدى لول العمر من هج  إيش؟ 



لذا الذي يتمداه اإلدسان، بعض الداس يوسع  ((إال ازددت به درجة ورفعة تبتغي به وجه هللا فتعمل عملا ))
، ألده تبع، لذا ما لو بهد ، ..ى األوالد، ويرى اآلمال ويلولها عمى شان إيش؟ عمى شان يرى األموال، وير 

نَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن{  الشرعي من وجودك تحقيق العبودية الهد  هما وهللا  [( سورة الذاريات45)]}َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ
ال دقطصت و حتى تسأل، وحرامها عقاب، ولن تزول قدماك  هللا لذه وبال عميك، ححالها حسابزادت محاييدك وا 

وفيما هدفقت؟ وقد تدفق األموال اللائمة عددك مميار قد تدفق خمسمائة مميون، وتكون من  ؟من هين اكتسبت
الثحاثة الذين هول من تسعر بهم الدار، قد تبدي بالخمسمائة مميون هلو  المساجد، ثم ماذا؟ تكوم من الثحاثة 

دسان هن يحرص، ماذا فعمت؟ اكتسبت األموال، ليب من الذين هول من تسعر بهم الدار يوم القيامة، فعمى اإل
ال إيش؟ ححال، ليب ححال، فيما هدفقتها ،هين؟ كيف اكتسبت؟ حي  هدفقتها ابتغاء  ؟غش، ربا، خيادة، سرقات، وا 

مرضاتك، ولمبًا لجدتك، ال، هدفقت ليقال: فحان جواد، لذا كحام من ال يدلق عن الهوى، يعدي وجد من يطصر  
طصر  له الشيك، عمى شان إيش؟ عمى شان يشوفوده التجار، وكذا فقير وعدده مجمع من التجار إذا جاءه ال

، يدخ  مباشرة يكمم البدك احجزوا المبمغ، يعدي كحام من ال يدلق عن ..ووجد هيضًا بعد من يتطصر  يرو  إلى
ال قد يقول قائ : يا هخي الداس فيهم خير، وفيهم بركة، لكن اإلدسان يحر  ص عمى ديته، وقد يفدي الهوى، وا 

وتوجيههم، ويستفيد مده خحائق، يدخمون بعممه الجدة، ولو  ي تحطصي  العمم، وفي تعميمه لمداساإلدسان عمره ف
لن )) والهد ، شو  لذه العبودية التي من هجمها خمق هول من تسعر به الدار، فميكن اإلدسان عمى حذر، يحقق

هج  لذا يتمدى اإلدسان ، من ..لذا الذي ((ازددت به درجة ورفعة إال تبتغي به وجه هللا تخلف فتعمل عملا 
لذه طصيغة ترجي، ولي في القرآن ال تخمف واجبة كما يقول  ولعمك ((ولعلك أن تخلف)) يقول:لول العمر، 

 هل  العمم، والكحام في السدة جاء ما يدل عمى لذا وعمى لذا، لكده لدا تحققت، تحقق لذا الرجاء.
عميه الطصحاة -األمة بكاممها ادتفعت بتخمفه، حيث عمر بعد الدبي  ((حتى ينتفع بك أقوام لف))ولعلك أن تخ

 ادتفعت األمة، وتضرر به الكفر ((ويضر بك آخرون  ))حتى ينتفع بك أقوامهكثر من هربعين سدة  -والسحام
الفتن ل  هقحم والكفار، وحطص  عمى يديه من الفتو  ما حطص ، الجهاد الطصريح ضرب فيه بسهم وافر، لكن 

دفسه في الفتن؟ ال، اعتزل، يأتي ابده: يا هبتاه، الداس اقتسموا الممك، اقتسموا الدديا، قال: لهم الدديا، ولو معتزل 
 بالعقيق.

اللهم أمض ألصحابي ))ولذا لو الحاطص   ويضر بك آخرون(( حتى ينتفع بك أقوام ))ولعلك أن تخلف
همضه لهم، وال تردلم عمى هعقابهم بأن يسكدوا ويستولدوا البمدان التي  -ج  وعحا-يعدي ما تركوه هلل  ((هجرتهم

تركولا من هج  هللا، والهجرة شأدها عظيم في اإلسحام، ولي باقية، باقية إلى قيام الساعة، ولي االدتقال من بحاد 
وااللتزام عدد من يعيدك الكفر إلى بحاد اإلسحام، من بحاد البدع، بحاد المعاطصي إلى بحاد السدة، بحاد االستقامة 

عمى تحقيق الهد ، لذه الهجرة، ولي باقية إلى قيام الساعة، ولي واجبة، وال يجوز البقاء بحال بين ظهرادي 
ال  الكفار، والخلر عمى المسمم وعمى ذريته معرو  يدركه ك  هحد، وكمن لف  من هبداء المسممين تدطصر وا 

ال ترك ديده؛ ألده بيضلر يدرسه في  دتهو  إحدا عدددا حرية ودزاول  مدارسهم، يدرسه دياداتهم، يقول: وهللاوا 
ما لو بطصحيح، عددك حرية وهدت لالع دازل ذالب آيب تشو  الكفار وهعمالهم وكفرلم وفجورلم  هعمالهم

تشو  معاطصيهم الظالرة والبالدة ما لو بطصحيح، إذا كان هل  العمم يوجبون ب  يحرمون البقاء في بمد ولو كان 



ي، ليس فيه عالم يفتي الداس، ويدلهم عمى الحق، ويدلهم عمى الخير، ويرشدلم إليه، مدهم من هفتى إسحام
في لذه البحاد دعيش دعم،  -وهلل الحمد-ودحن  ؟!بتحريم البقاء في مث  لذا البمد، فكيف باإلقامة في بحاد الكفار

ود عدددا، دعم عدددا شيء من الخم  موج -ج  وعحا-دعم ال تخلر عمى البال، يعدي هدواع مما يرضي هللا 
 هن يعيد األمة إلى ديدها. -ج  وعحا-عدددا دقص، عدددا معاطصي، والخبث كثر، دسأل هللا 

 .، لماذا؟ ألدها مخففةهو البائس   (())لكن البائُس 
 ...................................  ج  وخففعععععععععععععععععععععت )إن( فقععععععععععععععععععععع  العمععععععععععععععععععععع   

 ج

ال األطص  إن لذين،  [( سورة لعه56)] }ِإْن َهَذاِن َلَساِحَراِن{ -))لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول هللا وا 
 ، دعم.-ج  وعحا-يتوجع له، لكوده مات في البمد الذي لاجر مده، الذي تركه هلل  ((-صلى هللا عليه وسلم

-ن رسول هللا فإ ن الناس غضوا من الثلث إلى الربعقال: لو أ -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس و 
 .((الثلث، والثلث كثير))قال:  -صلى هللا عليه وسلم

؛ "من الثلث إلى الربع"دقطصوا  "لو أن الناس غضوا: "-مارضي هللا عده- كحام ابن عباس يقولدعم لذا من 
 ، وقد-رضي هللا عده-هو الخمس، وقد فعمه هبو بكر  ر فالملموب ما لو دوده إلى الربعدام الثمث كثي ألده ما

}َواْعَلُموْا َأنََّما َغِنْمُتم مِ ن َشْيٍء َفَأنَّ رضي بالخمس  -ج  وعحا-رضي هبو بكر بما رضي به هللا لدفسه، الرب 
ِ ُخُمَسُه{  يقول: رضيت بما رضي به هللا لدفسه، الخمس. [( سورة األدفال21)] لِلِ 

الثلث، والثلث ))قال:  - عليه وسلمصلى هللا-فإن رسول هللا  ن الناس غضوا من الثلث إلى الربعلو أ"يقول: 
يمون، وكفى به إثمًا هن  هلزم ما عدده منفيراعي اإلدسان..، و وك  لذا من هج  مراعاة حقوق الورثة، " ((كثير

، فهم هولى الداس ببره وعلفه، لكن ال يدسى دفسه، فماله الذي يقدمه لدفسه، لكن ال يدظر إلى يضيع من يمون 
الطصدقة ويدسى من تحت يده؛ ألن بعض الداس ما يستوعب األمور مكتممة، ما الدطصوص التي تحث عمى 

وكذا،  ماله ما قدم، ومال الوارث ما هخريستوعب األمور من جميع وجولها، فيسمع الحث عمى الطصدقة وهن 
-بي فيدساه، فيقال له: ال يا هخي هدت غض من الثمث؛ ألن الد يقول: ما عمي من الوارث، قد يقول لذا الكحام

 ولذا هيضًا يقال فيه مثمما قي  في الحديث السابق، دعم. ))الثمث كثير((قال:  -عميه الطصحاة والسحام
 :-رحمه هللا تعالى-قال 

 الفرائضباب: 
 ألحقوا الفرائض بأهلها)): قال -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس 

على كتاب هللا، فما تركت اقسموا المال بين أهل الفرائض ))وفي رواية:  ((فما بقي فهو ألولى رجل ذكر
 .((فألولى رجل ذكر الفرائض
 الفرائضباب: 

 فيه تبعًا ما جاء في لذا الحديث ويدخ  ،الفريضة الدطصيب المقدر المفروض لموارث: جمع فريضة، الفرائض
، الستة المعروفة، الدطصف -ج  وعحا-هللا  التعطصيب؛ ألن الفرائض األطص  فيها الفروض المقدرة في كتاب

ودطصف دطصفهما، الثمثان والثمث والسدس، لذه  ، الدطصف والربع والثمن، والثمثان ودطصفهماودطصف دطصفهودطصفه 
الفرائض، يعدي المفروضة المقدرة، ويمحق بها التعطصيب الوارد في مث  لذا الحديث، من باب اإللحاق، ويراد 



جمع فريضة، فعيمة بمعدى مفعولة، مث  جريحة بمعدى مجروحة، قتيمة بمعدى مقتولة، بالفرائض قسمة المواريث، 
ده يدبغي للالب العمم هن يقول هل  الحديث: إفي هبواب الدين كمها، ولذا  لمق الفرائض ويراد بها الواجباتقد ت

لمواريث؟ ال، يشتغ  بعمم ما قب  ذلك يشتغ  بالفرائض، ل  معدى لذا هده يشتغ  باو يبده بالحديث عدد العشرين، 
معرو  عدد هل  العمم، واألولى  اللالب بالحديثالححال والحرام، ثم يبده بلمب الحديث، والخحا  في متى يبده 

 هن يبده به من التمييز كغيره من العموم.
ا }َنِصيبا : -ج  وعحا-لقوله  يراد بها قسمة التركات والمواريث؛المقطصود هن الفرائض باالطصلحا  الخاص 

ا{   فهي مفروضة. [( سورة الدساء7)]مَّْفُروضا
ألحقوا الفرائض ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس "

حجب دقطصان، لذا طصاحب  طصف ما لم يوجد حاجب يحجبهدلذا طصاحب دطصف، ال بد هن يعلى ال" ((بأهلها
حجب حرمان هو دقطصان، هو مادع من موادع اإلرث،  جد حاجبيو  ما لم دطصف هو ربع يعلى دطصفه هو ربعه

تولى  -ج  وعحا-هللا  الفرائض ((ألحقوا الفرائض بأهلها)) لذه ال بد من هن تؤدى إلى هلمها المقطصود هن مث 
 قسمتها، ولم يك  ذلك إلى هحد، ما ترك لذا إلى اجتهاد الداس، ب  تولى قسمتها كالزكاة.

..، ، وطصاحب السدسهطصاحب الربع هخذ ربعه، دطصفطصاحب الدطصف هخذ  ((رجل ذكر فما بقي فهو ألولى))
د الفروض، يعلى المعطصب، يعلى العاطصب، والعاطصب له ما بقي بعد الفروض، يعلى ما بقي بع بقي عدددا

توفي شخص عن المال كمه، توفي شخص عن ابن فقط ماله البده،  العاطصب يأخذ فإذا لم يوجد طصاحب فرض
توفي شخص عن ابن وبدت لمذكر تأخذ السدس، واالبن يأخذ الباقي،  وابن، الزوجة تأخذ الثمن، واألمزوجة وهم 

دعم ال بد هن  ؟البدت لها الدطصف، دعم ((ألحقوا الفرائض بأهلها)) طصاحبة فرضمث  حظ األدثيين، ليب البدت 
}ُيوِصيُكُم ّللا ُ ِفي َأْواَلِدُكْم  ينث  حظ األدثيال يوجد عاطصب، ولو هخولا، فإذا وجد لذا العاطصب طصار لمذكر م

اثدتين من الدساء إال في  ولذه قاعدة الفرائض هن الذكر له دطصيب [( سورة الدساء11)] ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِ  اأُلنَثَيْيِن{
خوة ألم، ولذا من وجوه تفضي  جدس الذكر عمى جدس األدثى؛ ألدهم لم هل  التبعات، ولم هل  باب اإل
، ولم هل  البذل، فعميهم من االلتزامات ما ال يوجد دظيره في الدساء، ولذلك فض  الرجال عمى الدساء في الدفقات

لذا الباب، وجاء تفضي  الرج  عمى المرهة في الضعف في خمسة مواضع، لدا في المواريث، في اإلرث، 
 عمى المرهة دطصف قوامة الرج ؟عدي ي ؟عمى الدطصف، دعم في الشهادة، القوامة ويش دخمها يا إخوان :والثادي

لاه؟ الدية، دية المرهة دطصف دية  ؟الثالث [( سورة البقرة424)] }َفِإن لَّْم َيُكوَنا َرُجَلْيِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن{؟ الشهادة دعم
 ؟الرج ، الرابع
 ...طالب:.....

 إيش؟
 ...طالب:.....

 ما هسمع وهللا.
 طالب: العقيقة.

 الجارية شاة، بقي واحد، الطصحاة، تطصمي دطصف طصحاة الرج ؟ دعم؟ عن الغحام شاتان، وعن



 ....طالب:....
 إيش لو؟
 .....طالب:...

 دعم؟ ،عمى الدطصف، عمى الدطصف :هدا هقول يعدي دطصف طصحاة الرج  تطصمي؟
 ..طالب:......

الرج  في  وال سادس لها، المرهة عمى الدطصف من من هعتق امرهتين، لذه خمسة مواضعالعتق، من هعتق رج  ك
شقيقة الرجال، ويأتيدا من ، ثم يأتي من يلالب هن المرهة كالرج ، وهدها جدسه، و في الشرع لذه الخمسة المواضع

ن لو استعرضدا آيات المواريث لوجددا هن المرهة عمى الدطصف في ثحاث آيات، وثحاث آيات متساويين، يقول: إ
 والسابعة سجال، مرة لذا ومرة لذا.

}َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن تدازل معهم إلى لذا الحد، لذا ديددا، ال بد هن دعتز بديددا رغبات هعداء، ي  ك  لذا تمبية ل
وال عميك من هحد، ال بد مده، ما دجع  الدين متهم في قفص، والسعيد من يدافع  [( سورة فطصمت66)]اْلُمْسِلِميَن{ 

، هما هن اه، والمي ما يدخ  جهدم موعود إيالهللا يحييعده، هبدًا، ما له حاجة بأحد، لذا ديددا، الذي يدخ  بلوعه 
دستحيي ودستخفي بديددا عمى هن األمم كمها ضددا ما عميدا مدهم، فحا بد هن دعتز بهذا الدين، وعمى المرهة هن 

 ترضى بالشرع، وعمى الرج  الذي لم يكتب له حظ في لذه الدديا هن يرضى ويسمم، دفس الشيء:
 بمعععععععا قعععععععدر العععععععرحمن واشعععععععكره واحمعععععععدِ     ع الرضععععععععععاكععععععععععن طصععععععععععابرًا لمفقععععععععععر وادر 

 

شغمدا، هدت لك ما يترتب وهدا ما هممك ريال دشتري به خبز، لذا ما لو ب لي: وهللا فحان يممك مميار ما تقول
تحسبه سالم؟! بكرة يتمدى هده مثمك، ال تظن وهدت من الثواب والعقاب، وذاك هيضًا عميه تبعات،  عمى وضعك

}َفَل  كذلك، ولو رهى هن فحان فض  عميه ما يضر فالمرهة يجب عميها هن ترضى وتسمم، والرج هدك مظموم هبدًا، 
ُموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهمْ  ا مِ مَّا َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموْا } وادتهيدا؟ {َوَربِ َك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتََّى ُيَحكِ  ُثمَّ اَل َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرجا

ال بد من التسميم، وقدم اإلسحام كما يقول هل  العمم: ال تثبت إال عمى قدلرة التسميم،  [( سورة الدساء54)] َتْسِليماا{
عميك هن  باإلسحام، ومنّ  -ج  وعحا-هدت رضيت بأن تكون مسمم، ب  شرفك هللا  ؟ويش معدى إسحام يا هخي

ترجو وهللا شيء من  ، هدت ما-ج  وعحا-هلل لداك لإلسحام، اإلسحام لو االستسحام واالدقياد والتذل  والخضوع 
ال ما يعليدي األمر واحد، ال، هد فحان هو عحان تقول: بكيفه جدة عرضها السماوات واألرض، جو تر  تيعليدي وا 

ال في طصحراء ترعى من حشائش األرض، ال، إما في وال يكفي هدك في  ال في دارجدة وا  ، فريق في الجدة جدة وا 
ه قد يقول قائ : وهللا الجدة تبي تكاليف، وحفت بالمكاره، هدا ما عددي استعداد، هدا ألدوفريق في السعير، 

}اَل  ك الموت تموت سهمة، لكن دار تمظىالحشائش بالبرية ومتى ما جاءبهتستد ، يعدي لو البدي  هدك ترعى 
( سورة 77)] ا َيا َماِلُك ِلَيْقِض َعَلْيَنا َربَُّك{}َوَناَدوْ ما لي المسألة سهمة،  [( سورة فالر65)] ُيْقَضى َعَلْيِهْم َفَيُموُتوا{

وجاء في وطصفها ما ال عين  ك إما جدة عرضها السماوات واألرضما تهيأ، يعدي مو بالبدي ، إدبس  [الزخر 
وهللا هدا هتستد  ما عددي استعداد  :رهت، وال هذن سمعت، وال خلر عمى قمب بشر، لذه جدة، لكن تقول هدت

لكن عددك طصبر عمى الدار؟ لذا اإلشكال، فعمى اإلدسان هن يرضى ويسمم، ولو هن اإلدسان  دسوي تكاليف،



، ال ..ألده لداه لإلسحام، دعمة ال يقوم بها وشكره -ج  وعحا-لار فرحًا وشوقًا، واستمر لساده رلبًا بذكر هللا 
 يعدلها شيء لذه الدعمة.

: هن الكفار هسرودي، فكتب طصاحبه: اشكر هللا، شكر شخص من عامة المسممين هسره الكفار، فكتب لطصاحب له
شي، ليب، قيد اشكر هللا، شكر هللا، ما هللا، ثم كتب له ثادية، وقال: سمسمدي الكفار وقيدودي، فكتب له طصاحبه:

معي، قال: اشكر هللا، اشكر  معي واحد ساحبهقال: معه هسير آخر يهودي، كتب لطصاحبه، قال: اشكر هللا، 
، فكتب له طصاحبه: اشكر هللا، عه...طصار ما يمسك، ما جاء لمع، ولذا مربوط مف ليهودي ببلدههللا، هطصيب ا

قال: وبعدين إلى متى؟ هشد من لا الحالة المي هدا هعيشها؟ قال: دعم، اشكر هللا إن لم تكن مثمهم، فشكر هللا من 
يهودي مبتمى معه  سمس وم، يعدي تطصور شخص مأسور عدد الكفار خالص قمبه، فادفك القيد فخرج يمشي

دسان مهما حطص  له من همور الدديا ما يمسك، تطصور حاله يقول له: اشكر هللا؟ دعم يشكر هللا؛ ألن اإلبالبلن، 
ويا يوم اثدين ثحاثة ادتهى، لكن اآلخرة ما لها دهاية، ال تدتهي، يا هل  الجدة خمود فحا موت،  الدديا ماشية، تدتهي

يؤتى بالموت ويذبح عمى ليئة كبش، فالدين لو رهس المال، وما فات اإلدسان ..... هل  الدار خمود فحا موت،..
من همور الدديا األمر سه ، يعدي األمر مقدور عميه سه ، الدديا ماشية، افترض هن اإلدسان ما عدده ما يأك  

ميه الطصبر ، عبيده حيمةإلى هن مات، ويش ما  إلى هن تضائ  جسمه يوم دقص دقص وال يشرب طصبر واحتسب
دما يوفى الطصابرون  اِبُروَن َأْجَرُهم ِبَغْيِر ِحَساٍب{} ... بعد ذلكواالحتساب، وا   [ر( سورة الزم11)] ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ

 وهللا المستعان.
  هال يكفي هن يقال: فألولى رج  حتى يقال ذكر؟ في رج ))ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألولى رجل ذكر((

من الرجال، لكن ماذا عن العطصبة من  مواألطص  هده لكن لذا تأكيد، ليب لذا في العطصبات هدثى؟ تجي؟
 ى رج  ذكر ما لقيدا إال لا البدتالدساء؟ بدت وهخت، هلحقدا الفرائض بألمها هعليدا البدت الدطصف، دوردا هول

ال المي هدا هلرحه ما في رج  ذكر، دعم، اإلشك ))فما بقي فألولى رج  ذكر((ويش دسوي؟ الرسول يقول: 
ال ما لو مفهوم؟ دعم ما لو مفه هلحقدا  ))هلحقوا الفرائض بألمها(( :يقول -عميه الطصحاة والسحام-الرسول وم وا 
 األخت. حدا ما عدددا إال لا األدثىإ ))فما بقي فألولى رج  ذكر(( فرائض بألمها هعليدا البدت الدطصفال

 .طالب:......
لذا الحديث؟ يعدي عدددا بدت لكن كيف دخرجها عمى  ،ةلذه الطصورة عاطصب عاطصب في مث ال لي ما ال، ال 
 هدا هولى رج  ذكر؟ ما يمكن يقوله؟ تبي تعليه إياه؟ عم مثحًا، ما يقول ابن العم لذا: وابن وهخت

 .طالب:......
 لقرب، القوة.في جهات متعددة لمتقديم والتأخير، الجهة، ا ))هولى((ألن عدددا 

 وبععععععععععععدلما التقعععععععععععديم بعععععععععععالقوة اجععععععععععععحا  ج  م ثععععععععععععععععم بقربععععععععععععععععهفبالجهععععععععععععععععة التقععععععععععععععععدي
 

 الوزن واحد؟ ؟من الشالبية؟ ما يمكن يجي من الشالبية البيت من وين؟
 .طالب:......

 ؟، دعم..كن مالذا البيت وزوده وزن الشالبية، يم ري في الفرائض؛ ألده قد يقول قائ : وهللاال، مدظومة الجعب
 .طالب:......



لرج  هيهما هقرب؟ األخ هقرب، يقول: عم ا تها، قد يقول قائ  مثحًا: هخ وعمبد من مراعا دعم، فهداك جهات ال
دقول: ال، عدددا موازين شرعية، شخص فحا  عدد  ؟حين، ويش لون تقدموده عميالطصدو هبيه، هدا مث  هبوه 

ذه، توفي لمزرعة ليم عدده، من خمسين سدة ولو فحا  باإال هده قد ال يمت له بأي طصمة من جهة الدسبرج ، 
لمزرعة عدد فحان قب  ما ذه المزرعة، ترى واقعة، يقول: هدا بهمن عياله، هدا قبمهم جاي باهحق رج  قال: هدا ال

، واقعة مث  لذه، تقع من بعض العوام؛ ألن ال، ما لك......يتزوج، هدا هحق من هوالده، لذا كدي ولذا كدحي، 
عميه الطصحاة -، هدا مث  هبوه بدص الدبي ..قول: ال، ال هدا طصدوالعم ي))فألولى رج  ذكر(( : قال الرسول
وقيوده وحدوده، الشرع ما تركدا لم ، فإذا وجد  شيء له موازيده، ك  شيء له شروله، دقول: ال، ك  -والسحام

ى رج  ذكر، لكن ما وجد العاطصب بالدفس ددظر إلى عطصبة بالغير هو مع الغير، ولالعاطصب بالدفس فهو ه
ال دجيب لكم ك  المي يرد لدا، فددتبه لمث  لذا؛ ألده قد يقال: إشكال لذا، فألولى والمسأل ة ما تحتم  بسط وا 

 رج  ذكر ما عدددا وهللا إال هخت، ما عدددا رج  ذكر.
هاد يعدي عمى ما جاء في كتاب هللا، وال اجت "))أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب هللا((وفي رواية: "

، لم يترك ألحد اجتهاد -ج  وعحا-ألن هللا  ))أقسموا الفرائض على كتاب هللا(( في اجتهاد لمجتهد لمجتهد، ما
مث  ثمث الباقي يوجد  : الحمارية، وفي مث  المشركة، وفيمث  ؟ فيلكن ل  في الفرائض مسائ  اجتهادية؟ دعم

  ؟في كتاب هللا؟ دعم
ن يكعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععن زوج وهم وهب  فثمعععععععععععععث معععععععععععععا يبقعععععععععععععى لهعععععععععععععا مرتعععععععععععععب    ج  وا 

 ج

الباقي؟ لئحا  :ثمث؟ مراعاة لمفظ القرآن، ولماذا قمدا :زوج وهم وهب، لمزوج الدطصف، ولألم ثمث الباقي، لماذا قمدا
 .هن لمذكر مث  حظ األدثيينتزيد عمى األب، والقاعدة 

 فعععععععععععحا تكعععععععععععن ععععععععععععن العمعععععععععععوم قاععععععععععععداً     ولكععععععععععععععذا معععععععععععععععع زوجععععععععععععععة فطصعععععععععععععععاعدا
 

 متوسط، تحفظ في المتوسط.من بدليات العموم لذه، تقره في ال ؟وين الرحبية
ثم يأتي من يطصدف في األحوال الشخطصية  ))هقسموا المال بين هل  الفرائض عمى كتاب هللا((وفي رواية: 

، ما لو بطصحيح، ك  لذا ال قيمة له، لذا .....والضغوط ؟وظرو  العطصر تغيرت، وما هدري إيش ،ويجتهد
 كحام ال قيمة له.

يعدي المي يبقى بعد  على كتاب هللا فما تركت الفرائض فألولى رجل ذكر(())أقسموا المال بين أهل الفرائض 
ال مع غيرلم، ثم بعد ين لم تعطصبوا بأدفسهم، ال بغيرلم و الفرائض لو لمعطصبة، واألطص  في العطصبة الرجال، الذ

 .دأتي إلى من تعطصب بغيره ثم مع غيره ولى رج  ذكرذلك إذا لم يوجد لؤالء، لم يوجد ه
 دعم اقره.

وهل ترك لنا ))في دارك بمكة؟ قال:  أتنزل غداا  قال: قلت: يا رسول هللا -رضي هللا عنه-عن أسامة بن زيد و 
 ...))ال يرث الكافر المسلم((ثم قال:  ((؟عقيل من رباع

 عددك؟في ما  ؟رو من رباع هو د ؟رو دما في هو 
 .طالب:......



ألدي رجعت  وفي دسخة كذا، والطصواب ما هثبته شيء،في دسخة كذا هثبت  :والمفترض هده في مث  لذا إذا قال
 إلى كذا وكذا، ال بد، ليب في دسخة وبس، دعم.

 .((ال يرث المسلم الكافر، وال الكافر المسلم))ثم قال:  ((؟أو دور ))وهل ترك لنا عقيل من رباع
رضي -وابن حبه  -معميه الطصحاة والسحا-بن الحب، حب الدبي االحب  "عن أسامة بن زيد"دعم ولذا الحديث 

قال: ففي دارك بمكة؟  أتنزل غداا " لذا متى؟ يوم الفتح؟ أتنزل غداا  قال: قلت: يا رسول هللا" -ماهللا تعالى عده
لالب،  ا؛ ألن هبا لالب خمف هربعة هوالد:ما ترك شيء، باعه "((؟أو دور وهل ترك لنا عقيل من رباع))

ر وعمي ما ورثا من هبيهما، لماذا؟ ألدهما مسممان، وقد مات وعقي ، وجعفر، وعمي، ورثه لالب وعقي ، وجعف
 .ليب وين لالب؟ لالب قت  قب  ذلككافرًا، والمسمم ال يرث الكافر، ليب، باعها عقي ، 

ما ترك شيء، باعها، وبهذا يستدل من يقول بجواز بيع بيوت مكة،  ((؟أو دور وهل ترك لنا عقيل من رباع))"
 ستدل بفعمه؟ ما يستدل بفعمه، باعها حال كفره، ال يستدل بفعمه.ل  ي ؟لكن من الذي باعها

لكافر، القرابة وجودلا دعم ادقلعت الطصمة بين المسمم وا "))ال يرث الكافر المسلم، وال الكافر المسلم((ثم قال: "
كان  د عميها وجود هخوة دسبدقة، إن زاخوة الطصالذه اإل [( سورة الحجرات11)] {}ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ  مث  عدمها

ذا ادقلعت هخوة الدين فحا قيمة لمدسب، وهما ما جاء في قوله:  َلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهوداا{ له حقان، وا  ( سورة 54)]}َواِ 
ا{ [األعرا  َلى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلحا لذه هخوة دسب، ما لي بأخوة دين، األخوة بيدهم  [( سورة األعرا 76)] }َواِ 
لكدها هخوة ال تدفع، وال قيمة لها، تقلعت بهم األسباب، خحاص ادقلعت، العحائق كمها ادقلعت  موجودة،

 الدين.بالموت، ال يدفع إال هخوة 
 دعم لذا حكم شرعي هن المسمم ال يرث الكافر؛ ألن من موادع اإلرث اختحا  الدين ))ال يرث المسلم الكافر((

 ويمدعععععععععععع الشعععععععععععخص معععععععععععن الميعععععععععععراثِ 
 ج    ديععععععععععععععععععععععنرق وقتعععععععععععععععععععععع  واخععععععععععععععععععععععتحا

 

 واحعععععععععععععععععععدة معععععععععععععععععععن عمععععععععععععععععععع  ثعععععععععععععععععععحاثِ  
................................... 

 ج
 ج

لعمم، هما ولذا قول جمالير هل  ا ))ال يرث المسمم الكافر، وال الكافر المسمم(( اختمف الدين خحاص ال توارث
الدص الطصحيح فهذا إجماع، وهما كون المسمم يرث الكافر فالجمهور عمى مدعه لهذا  كون الكافر يرث المسمم

ن يتزوج المسمم كتابية كما يجوز هو الطصريح، ومن هل  العمم من قال: يرث؛ ألن اإلسحام يعمو وال يعمى عميه، 
دام  ترغيبًا له في اإلسحام؛ ألده ما ل: إذا هسمم قب  قسمة التركة يرثيرد مث  لذا، ومدهم من يقو  دون العكس

ميه هن يرتد، فيورث ترغيبًا له في اإلسحام، ولذا قول عدد بعض يخشى ع التركة موجودة، ثم هسمم فقي : ما ترث
تحم  التبعات، هدت  ، خحاص لذا حكم شرعي، مسمم مسمم يهل  العمم، لكن إذا جاء دهر هللا بل  دهر معق

وهن المسمم ال  جدة، ما شريت حلام الدديا بهذا اإلسحام، فالقول المرجح لو ما يدل عميه لذا الحديث،الشريت 
 والعكس. ث الكافر البتةير 

في لذا؟ لي األطص  لمجد  -عميه الطصحاة والسحام-ويش دخ  الدبي  قائ : ما دام الدار دار هبي لالبقد يقول 
 دطصيب بها؟ -عميه الطصحاة والسحام-عبد الملمب، األطص  هدها لعبد الملمب، ليب من هين يكون لمدبي 

 .طالب:......
 دعم، هبوه مات قب  جده.



 ...طالب:....
 -عميه الطصحاة والسحام-قد يكون له دار، وقد يكون له دطصيب بأي وجه من وجوه التمميك، فمما لاجر الدبي 

في مث  لذه األمور ليس بطصاحب مشاحدة  -عميه الطصحاة والسحام-تطصر  فيها عقي ، والدبي  وتركها هلل
بعض المؤلفة قموبهم غدم بين جبمين، ، يعدي هعلى -عميه الطصحاة والسحام-ومشادة، الدديا ال تسوى عدده شيء 

ال تساوي جدا  بعوضة فكذلك لي عدد دبيه  -ج  وعحا-علاء من ال يخشى الفقر، فإذا كادت الدديا عدد هللا 
))ما يسردي هن لي مث  هحد  ، الذي لواه تبع لما جاءه عن ربه-عميه الطصحاة والسحام-ومطصلفاه ومجتباه 

))ما يسردي هن لي مث  هحد ذلبًا تأتي عمي ذلب، ما لي ولمدديا،  عرض عميه هن تحول جبال مكة ذلب((
من الجهات كمها، لذا من  إال هن هقول به لكذا ولكذا ولكذا(( ثالثة وعددي مده ديدار إال ديدار هرطصده لدين

 .وهللا هعممكادت الدديا لمه فالمسألة تختمف،  كادت اآلخرة لمه، هما من
 دبيدا محمد وعمى آله وطصحبه هجمعين. ،ده ورسولهوطصمى هللا وسمم وبارك عمى عب

 


